Magnus

Olesen
Multimediedesigner

Erfaring

Kurser / Frivilligt arbejde

2020-2022
ART DIRECTOR Aarhus Lydkunstfestival

2015
IT-UNDERVISER Coding Pirates

Udarbejdelse af marketing materiale, visuel identiet, event
dokumentation og after movies.

2018-2021
FREELANCE GRAFIKER Blikflak ApS
Ansvarlig for visuel identitet, udarbejdelse af
musikvideoer, reklamemateriale og grafisk setup.

2019-2020
GRAFISK TEKNIKER Damgaard Jensen A/S
Produktionsansvarlig for UV-printet skilte og bannere.

Kort fortalt
Jeg er en kreativ og ressourcefuld
grafisk designer, som besidder en
bred vifte af kompetencer
inden for konceptudvikling,
kommunikation, brugeroplevelser
og marketing. Jeg drives af lysten
til at skabe fængende og
meningsfuldt design, uanset om
det er gennem grafisk eller
motion design, kode eller pen og
papir. Jeg er typen, der elsker at
lære nye færdigheder undervejs,
og synes at udfordringer giver en
spændende og afvekslende
hverdag.

Kontakt
91944130
magnus0209@gmail.com
linkedin.com/magnus-olesen
alldavey.dk

2019-2020

GRAFISK TEKNIKER ELEV Mercoprint Digital A/S
Klargørelse af filer, ordrestyrer og kunderådgiver.
Produktion af tryksager og storformat.

Undervist børn og unge i programmering og IT.

2014
MUSIK PRODUKTION Frontsession
Lyddesign & studieindspilning af instrumenter og vokal.

2013
VISUAL MEDIA PRODUCTION AU
Produktion af kortfilm med fokus på storytelling.

Kompetancer
TRYK & PRINT - Solid erfaring med produktion og layout af
tryksager og skilte.

UX/UI - Forståelse af UX/UI principper og kendskab til best

practies inden for design til hjemmesider, webshops, portaler
osv.

Uddannelse

FOTO & VIDEO - Produktion af fiktionsfilm, musikvideoer

2020-2022
MULTIMEDIEDESIGN EAAA

CONTENT CREATION - Et knivskarpt blik for grafisk

Design og udvikling af websites, layout og grafisk design.
Digital kommunikation og interaktivt design.
Markedsføring af produkt/kommerciel tankegang - målgruppe,
marked og firma.

2016-2019
GRAFISK TEKNIKER Techcollege Aalborg
Kendskab og hands-on erfaring med diverse trykmetoder og
print-teknologier. Produktion og workflow af tryksager fra start
til slut produkt. Efterbehandling og montering af folier, skilte og
bannere.

og produktpræsentationer.

arbejde og god fornemmelse for visuel identitet samt “rød
tråd”.

Software
FRONTEND
• HTML
• CSS
• JAVASCRIPT
• WORDPRESS
• BOOTSTRAP

ADOBE
•
•
•
•
•

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
PREMIERE PRO
AFTER EFFECTS

